
Наталя Андросова

24.12.2021 р.

Про громадське обговорення проєкту 
освітньої  програми

«Початкова освіта та Організація виховної роботи» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 013 Початкова освіта
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіті, який проводив обговорення:

Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира
Винниченка

2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:

Проєкт  освітньої програми  «Початкова освіта та Організація виховної роботи» першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  013 Початкова  освіта  галузі  знань
01 Освіта/Педагогіка.

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.  Проєкт
програми  було  розміщено  29.11.2021 на  офіційному  вебсайті  Центральноукраїнський
державний  педагогічний  університет  імені  Володимира  Винниченка
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/2_%D0%9F%D1%80%D0%BE
%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%9E
%D0%92%D0%A0_2022_2023.pdf

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24.12.2021 р. на електронну
адресу: androsovann@ukr.net.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В обговоренні  взяла  участь  Рибаченко  Інна Валентинівна –  вчитель  початкових  класів
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей-
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 8 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області».

Ростокіна  Світлана  Миколаївна  –  вчитель  початкових  класів  КЗ  «Навчально-виховне
об'єднання ліцей-школа дошкільний навчальний заклад  «Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області.

Козицька Вікторія Миколаївна ‒ вчитель початкових класів cпеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського державного
педагогичного университету імені Володимира Винниченка за результатами обговорення:

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиції від  трьох
респондентів. 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%92%D0%A0_2022_2023.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%92%D0%A0_2022_2023.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%92%D0%A0_2022_2023.pdf
mailto:androsovann@ukr.net


Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: надійшло 3 пропозиції, з яких 3 враховано. 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми

«Початкова освіта та Організація виховної роботи» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Редакція проєкту програми Пропозиції до проєкту програми Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

Проєкт освітньої програми
«Початкова освіта та 
Організація виховної роботи» 
першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти
за спеціальністю 
013 Початкова освіта 
галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка

1. Актуальним є питання щодо 
формування професійних умінь та 
навичок (компетентностей) на 
практиці в роботі із здобувачами 
освіти. Тому позитивно оцінюю 
достатню кількість навчальних та 
виробничих практик.

Рибаченко  Інна  Валентинівна –  вчитель
початкових класів комунального закладу
«Навчально-виховне  об'єднання
природничо-економіко-правовий  ліцей-
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 -
позашкільний  центр»  Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області».

19rubachenko70@gmail.com

 Враховано

Проєкт освітньої програми
«Початкова освіта та 
Організація виховної роботи» 
першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти
за спеціальністю 
013 Початкова освіта 
галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка

Ознайомившись із проєктом освітньої 
програми «Початкова освіта та 
Організація виховної роботи» першого
бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 013 Початкова освіта 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка я, як 
вчитель, можу сказати, що вона 
відповідає сучасним вимогам та 
складена відповідно до змісту 
державного стандарту й відповідає 
потребам вчителів.

Ростокіна Світлана Миколаївна – вчитель
початкових класів КЗ «Навчально-
виховне об'єднання ліцей-школа 
дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області
sveta.rostokina@gmail.com
 

 Враховано
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Редакція проєкту програми Пропозиції до проєкту програми Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

Проєкт освітньої програми
«Початкова освіта та 
Організація виховної роботи» 
першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти
за спеціальністю 
013 Початкова освіта 
галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка

Вважаю,  що у  освітній  програмі,  яка
представлена у проєкті, висвітлені всі
питання,  які  необхідні  для  засвоєння
здобувачами  освіти  й  стануть
надійним  фундаментом  у  майбутній
професійній  діяльності  щодо
організації  виховної  роботи  та
освітнього  процесу  в  початкових
класів.  

Козицька Вікторія Миколаївна ‒ вчитель 
початкових класів cпеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 14 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області.

kozytska_vita@szosh14.kr.ua

 Враховано
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